
  Ver 15.01.2019 

 

 
AS Võru Vesi juhatusele 

 
Avaldus 

                              “….” ………….. 2019 
 
Soovin tellida teenustööna …………………………………………..…….  
                                                                                                                        /Töö iseloom/ 

AS-ile Võru Vesi ettevõttele kuuluva ….…………………………………. 
                                                                                                              /Tellitava tehnika nimetus/ 

aadressil ………………………………………………. …………………. 
                                                                                                             /Tööde teostamise koht/ 

Töö teostamise soovitav aeg:  “…….” ………………………….  2019.  
Tasu garanteerin vastavalt AS Võru Vesi teenustööde hinnakirjale. Teenustööde 
hinnale lisandub materjali kulu. 
Tabel 1. Teenustööde hinnakirjast väljavõte. 

Teenustöö nimetus Ühik Ühiku hind 
KM-ta, eur 

Ühiku hind 
KM-ga, eur 

Lukksepatööd liikuva töökojaga, väljaspool Võru 
linna lisandub läbisõit (Võru linnas tehtud töödel 
kuulub sõiduaeg tööaja sisse) 

tund 29,17 35,00 

Läbisõit km 0,50 0,60 
Plommimine/plommi eemaldamine väljakutsel kord 15,83 19,00 
Paakauto tund 35,00 42,00 
Survepesuauto tund 67,50 81,00 
Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine 
/avamine päeva jooksul 

kord 19,17 23,00 

Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine 
/avamine koos veearvesti demonteerimisega 

kord 25,00 30,00 

Vee- või kanalisatsiooniühenduse 
sulgemine/avamine rohkem kui ühes punktis ühe 
päeva jooksul 

kord 33,25 39,90 

Spetsialisti väljakutse konsultatsiooniks tund 26,67 32,00 
• Tellimuse täitmiseks kulunud aega arvestatakse 5-minutilise täpsusega. Minimaalseks 

tellimuse täitmise ajaks arvestatakse 20 (kakskümmend) minutit. 
• Paakauto ja survepesuauto kasutamise aeg sisaldab ka sõiduaega objektile ja tagasi Võru 

linn Ringtee tn 10 ning vajalikku vee tankimiseks ja reovee purgimiseks kuluvat aega. 
• Tellijana olen teadlik, et käesoleva akti alusel teostatud tööd on tasulised ning kuuluvad 

tasumisele vastavalt AS Võru Vesi hinnakirjale. 
 
Teenustöö tellija: _________________ 
                                                          /allkiri/ 

Nimi: ……………………………………. Asutus:   ……………………………… 

Aadress: ………………………………… Telefon: ………………………………. 

E-post: ………………………………………. 



  Ver 15.01.2019 

 

 
Teostatud tööde üleandmis-vastuvõtu akt nr.____/19              _____._____.2019 

 
 

Tellija: ______________________________________________________________________ 
(Ees- ja perekonnanimi või ettevõtte nimi) 

 
Täitja:  AS Võru Vesi, Ringtee 10 65605 VÕRU, reg.nr 10004973 

Tel: 782 8334, faks: 782 8335, e-post: voru.vesi@voruvesi.ee 
 
Teostatud töö kirjeldus: _________________________________________________________ 

Tööde teostamise koht: __________________________________________________________ 

Teostatud tööd:  
1. ________________     ________________     ___________________________________________________ 

2. ________________     ________________     ___________________________________________________ 

3. ________________     ________________     ___________________________________________________ 

 kuupäev             kellaaeg                 teenustöö 

* Käesolev akt on aluseks Tellijale arve esitamiseks. 
* Tähtaegselt tasumata arvelt on AS-il Võru Vesi õigus nõuda viivist 0,1% iga tasumisega viivitatud 

päeva eest 
* Käesolev akt koostatakse ühes originaaleksemplaris, mis jääb Täitjale. Tellijale esitatakse koopia 

aktist koos arvega. 
 
 
Tellijal ei ole      on          pretensioone Täitjale. 
 
 
Täitja esindaja:    Tellija esindaja: 
 
____________________   ____________________  
(nimi)      (nimi)   
____________________   ____________________  
(allkiri)     (allkiri)   

Teostatud tööde kalkulatsioon (täidab osakonna juhataja): 
 
Nr Teenustöö / Materjal Kogus Ühik Hind 
1     
2     
3     
4     
5     

 
______________________(osakonnajuhataja allkiri) 

 
 


	AS Võru Vesi juhatusele
	Teenustöö tellija: _________________


